
Forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner arbejder med 
etablering af et fælles forsyningsselskab pr. 1. januar 2016. Fordelene er åbenlyse: 
synergier i samarbejdet, øget forsyningssikkerhed og mere indflydelse på branchen.

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE
Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner 
besluttede i foråret 2013 at analysere 
potentialet ved at gå sammen i et nyt 
fælles forsyningsselskab. Yderligere otte 
kommuner valgte i løbet af 2014 at slutte 
sig til undersøgelserne, i sidste ende dog 
uden at være parate til at gå med i 
forsyningssamarbejdet i første omgang. 
Den endelige analyse af forsynings
samarbejdet lå færdig i oktober 2014, og 
konklusionen var klar – sammen står de 
tre kommuner stærkere! 

Analysen af forsyningssamarbejdets 
potentiale identificerede hovedsageligt 

de økonomiske gevinster ved synergier 
inden for områderne administration, 
drift og finansiering. Resultatet var, at 
de tre kommuner ved at gå sammen 
kunne opnå gevinster på et tocifret 
millionbeløb om året, som ville kunne 
effektueres i løbet af en kortere 
årrække.

Ud over de umiddelbare økonomiske 
gevinster som analysen slog fast, er det 
dog også andre styrker, som driver de 
tre kommuner i forsyningssamarbejdet. 

Et fælles forsyningsselskab vil i højere 
grad kunne lokalisere midler til at 

håndtere de stigende offentligretlige 
krav på vandområdet, som eksempelvis 
opfyldelse af kravene for Dokumenteret 
DrikkevandsSikkerhed (DDS) og 
efterlevelse af prisloftsreglerne. Og så 
giver den øgede volumen og det tætte 
samarbejde på tværs af kommune
grænserne højere forsyningssikkerhed 
og adgang til større initiativer på 
miljøområdet. 

Endelig bliver det nye fælles forsynings
selskab det største forsyningsselskab i 
Region Sjælland. Dette betyder 
unægtelig mere indflydelse på branchen 
og mulighed for en plads i front, når der 
sker nye tiltag på forsynings området.  
I samme forbindelse ser kommunerne 
nyt potentiale for at samarbejde og 
køre projekter med uddannelses

institutioner og erhvervslivet i alle tre 
kommuner. 

PROCESSEN
De tre kommuner tog i efteråret 2014 en 
principbeslutning om at gøre forsynings
samarbejdet til virkelighed. Herfra kører 
den videre proces i to spor: det politiske 
spor og det organisatoriske spor. 

Det politiske spor ledes af de tre 
kommunal direktører, der sidder sammen 
i et forhandlings og koordinerings
udvalg. Udvalgets formand er Roskilde 
Kommunes kommunaldirektør Henrik 
Kolind. Der skal blandt andet skabes en 
selskabsretlige organisering og en 
fælles vision for kommunernes ejerskab. 
Som led i dette vil kommunerne indgå 
en ejeraftale. Ejeraftalen skal sikre, at 
kommunernes fremadrettede ejerskab 
til det fælles forsyningsselskab strikkes 
sammen på bedste vis. 

Kommunaldirektørerne arbejder hen 
imod en principbeslutning af ejeraftalen 
i kommunerne i foråret 2015 og en 
endelig politisk godkendelse af aftalen 
og forsyningssamarbejdet i efteråret 
2015. 

Sideløbende kører det organisatoriske 
spor, der ledes af de tre eksisterende 
forsyningsselskabers administrerende 
direktører i en projektstyregruppe. 
Styregruppens formand er Holbæk 
Forsynings administrerende direktør 
Susan Münster. Forsyningsdirektørerne 
(billede) mødes jævnligt i en projekt
styregruppe, hvor særligt de praktiske 
aspekter af forsyningssamarbejdet 
fastlægges. Her skal der blandt andet 
tages stilling til medarbejderforhold, 
kontrakt og indkøbsforhold, samt 
regulatoriske spørgsmål og dialog med 
relevante myndigheder herom. Parallelt 
med styregruppen er der nedsat et 
projekt sekretariat med underliggende 
delprojektgrupper, som arbejder for at 
forberede sammenlægningen af de tre 
selvstændige forsyningsselskaber til en 
samlet virksomhed. Der vil være behov 
for en del implementering, som afventer 
en eventuel fusions godkendelse fra 
konkurrence myndighederne.  

HUSK KONKURRENCELOVEN
Når kommunale aktiviteter sammen
lægges, vil det være nødvendigt at 
overveje, om der er tale om en 
anmeldelses pligtig fusion efter 
konkurrenceloven. Er dette tilfældet, 
kan fusionen kun gennemføres efter en 
godkendelse fra konkurrence

myndighederne. Det samme gør sig 
gældende for forsyningernes aktiviteter. 

Ofte bliver vi hos Horten mødt af den 
opfattelse, at aktiviteter, som finder 
sted i det kommunale regi, ikke er 
omfattet af anmeldelsespligten i 
konkurrenceloven. Dette er imidlertid 
ikke altid korrekt. Kommunale 
aktiviteter skal vurderes på samme 
måde som aktiviteter, der udføres af 
private aktører, i forhold til om der er 
tale om en “økonomisk aktivitet” 
omfattet af konkurrenceloven. 

Er der tale om en økonomisk aktivitet, 
skal fusionen som udgangspunkt 
anmeldes til konkurrence

myndighederne. I nogle tilfælde vil 
omstændighederne omkring fusionen 
dog gøre, at den specifikke fusion kan 
undtages fra anmeldelsespligten. Dette 
kan eksempelvis være tilfældet, hvis et 
fusioneret selskab stort set kun 
servicerer dets moderselskaber.

For at nå et resultat, som møder både 
kommunernes og forsyningsselskabernes 
behov til et nyt fælles forsyningsselskab, 
krydses det politiske og organisatoriske 
spor løbende i processen. Her er det 
vigtigt at få forenet kommunal
direktørernes ønsker til kommunernes 
styring som ejer, og selskabets ledelses 
behov for agilitet i forhold til den 
daglige og strategiske tilrettelæggelse 
af en effektiv og moderne virksomhed. 
Det gælder både i etableringsprocessen 
og i de selskabsretlige dokumenter, 
hvor en større afvejning af kontrol hos 
henholdsvis ejerne og bestyrelsen i det 
fælles forsyningsselskab skal foretages, 
og hvor visionen for kommunernes 
ejerskab skal fastlægges. 

SAMSPIL MELLEM RÅDGIVERE
Processen med at etablere forsynings
samarbejdet i et fælles forsynings
selskab berører mange forskellige 
specialistområder. Gennem udbudsrunder, 
ledet af de tre eksisterende forsynings
selskaber, er der derfor indgået aftaler 
med flere eksterne rådgivere. Mens 

Horten yder den juridiske rådgivning, er 
Deloitte valgt ind som økonomisk 
rådgiver og skal forestå de økonomiske 
processer. Herudover er Implement 
Consulting Group valgt ind som 
management konsulent, der skal bistå 
selskaberne i forandringsledelse.

Horten fungerer som den koordinerende 
projektleder og bindeled mellem de tre 
rådgivere. På denne måde sikres det, at 
alle rådgivere arbejder ud fra samme 
forudsætninger og med samme 
kendskab til de forskellige dele af og 
beslutninger i processen. Dette giver 
ikke kun værdi for rådgivernes arbejds
proces, men også for kommunerne og 
forsyningsselskaberne, da de individuelle 

rådgivere kan sikre samspil mellem de 
leverede rådgivningsydelser. n

Denne artikel er skrevet i samarbejde med 
kommunikationskonsulent Bjørk Hassager 
Sørensen, Roskilde Forsyning A/S. 
Analysen og øvrig information om 
forsyningssamarbejdet kan findes på 
hjemmesiden www.forsyningssamarbejde.dk 
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<  De tre forsyningsdirektører danner selskabernes fælles 
styregruppe. Fra venstre mod højre: Bjørn Nielsen (Lejre), 
Susan Münster (Holbæk), Torben Christiansen (Roskilde).

FORSYNINGSSAMARBEJDET 

PÅ MIDTSJÆLLAND

DEN ENDELIGE ANALYSE AF FORSYNINGS
SAMARBEJDET LÅ FÆRDIG I OKTOBER 2014, 
OG KONKLUSIONEN VAR KLAR – SAMMEN 
STÅR DE TRE KOMMUNER STÆRKERE 
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